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Het programma Aanpak Veenweiden van de Provincie Utrecht richt zich op de
opgave om de bodemdaling in het veenweidegebied af te remmen en om een
duurzaam watersysteem te realiseren. Het ontwikkelen van nieuwe
verdienmodellen is in dit programma benoemd als één van de sporen om de
bodemdaling af te remmen. Met het project Valuta voor Veen wordt verkend of er
een regionaal systeem van compensatie opgezet kan worden om de CO2 uitstoot
van het veenweidegebied te beperken, voortbouwend op eerdere verkenningen in
Friesland en Groningen. Echter, we maken het project specifiek voor de
omstandigheden van het westelijk veenweidegebied en verkennen de maatregelen
die bij dit gebied het beste passen. De uitgangssituatie in Friesland is anders dan in
Utrecht, omdat er sprake is van minder diepe ontwatering en andere typen
veengronden. Een idee achter Valuta voor Veen is dat het waterpeil in agrarische
gebieden omhoog wordt gezet; daarmee wordt de uitstoot van CO2 voorkomen.
Deze vermindering van CO2-uitstoot kan worden verkocht in de vorm van CO2
credits aan bedrijven, overheden en burgers die op vrijwillige basis hun CO2uitstoot willen compenseren. Valuta voor Veen is een model waarmee een
economische drager voor een natter landgebruik mogelijk wordt gemaakt. Het
verbinden tussen vraag en aanbod van deze CO2-credits gebeurt door een
(regionale) koolstofbank.
- Wat zijn de mogelijkheden voor VvV aan de hand van maatregelen die passen bij
de Utrechtse situatie, zoals onderwaterdrainage en drukdrainage?
- Kunnen maatregelen in het kader van CO2 compensatie op een boerenbedrijf
gefinancierd worden?
De eerste verkennende fase (2018) richt zich op het onderzoeken van de
haalbaarheid van VvV in de Utrechtse veenweide. Het eindresultaat van de 2e fase
wordt een rapportage met een overzicht van bedrijven die aan het Valuta voor
Veen project zouden kunnen deelnemen en welke voorwaarden hieraan
verbonden worden. Na de marktverkenning zal de uitvoering van het pilotproject
Valuta voor Veen in Utrecht plaatsvinden.
Het project heeft de volgende beoogde resultaten:
- Officiële koop CO2 credits door afnemer en registratie van de credits.
- Rapportage van behaalde resultaten.
- Plan om het project op te schalen.
Ondernemers in het westelijke veenweidegebied
Betrokkenen: Natuur en milieufederatie Utrecht
Financiers: Gebiedscommissie Utrecht-West
Max Zevenbergen (NMU), m.zevenbergen@nmu.nl
Eerste verkennende fase afgerond, volgende fase in voorbereiding
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Locatie

Westelijke veenweidegebied
Bouwt voort op bevindingen uit het project 'Valuta voor Veen Friesland'. Er is een
samenwerking met de ZH-Milieufederatie, die aan een Zuid-Hollandse variant van
Valuta voor Veen werkt.
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